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VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP QUỐC GIA VỀ
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
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(tiếp theo)
Liên quan tới minh bạch hoá, các
đề xuất liên quan tới các sáng kiến
nhằm tăng cường thực hiện nghĩa vụ
minh bạch hoá hiệu quả được một loạt
các nước thành viên WTO bao gồm Hoa
Kỳ, Argentina, Úc, Costa Rica, EU, Đài
Loan và Nhật Bản đưa ra, dựa trên đề
xuất lần đầu tiên của Hoa Kỳ tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 11. Hoa Kỳ đã trình
bày trong dự thảo về việc nhiều nước Thành viên WTO không đáp ứng nghĩa vụ
minh bạch hoá do không thông báo về các chính sách liên quan tới thương mại và
việc này đã làm giảm vai trò của Tổ chức thương mại thế giới WTO. Đề xuất của
Hoa Kỳ được xem là một nỗ lực để tăng cường thực thi hơn nữa các quy định về
thông báo, truyền cảm hứng cho hoạt động của WTO.
Trên cơ sở đề xuất ban đầu của Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng đã có những đề xuất
liên quan tới minh bạch hoá tập trung vào nghĩa vụ thông báo. Trung Quốc cho rằng
hiện nay việc thực hiện nghĩa vụ thông báo của các nước Thành viên WTO vẫn
chưa được đáp ứng đầy đủ. Trung Quốc đề xuất, trước hết các nước phát triển cần
đóng vai trò nêu gương trong việc gửi thông báo kịp thời, chính xác. Thứ hai, các
nước thành viên cần cải thiện chất lượng bản thông báo. Thứ ba, các nước Thành
viên cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm về việc thực hiện thông báo. Thứ tư, Ban
thư ký WTO nên cập nhật thông tin trong cuốn Cẩm nang hợp tác kỹ thuật về thông
báo càng sớm càng tốt và thực hiện đào tạo tập huấn về vấn đề này. Thứ năm, các
nước Thành viên là nước đang phát triển cần khuyến khích tăng cường thực thi
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nghĩa vụ thông báo. Các nước đang phát triển, đặc biệt nước kém phát triển, cần
được hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực nếu không thể thực hiện nghĩa vụ về
thông báo kịp thời, chính xác.
Theo Aileen Kwa và Peter Lunenborg (Báo cáo nghiên cứu về vấn đề thông
báo và minh bạch trong WTO và quan điểm của Hoa Kỳ tháng 11/2018, Chương
trình phát triển thương mại (TDP), Trung tâm nghiên cứu phương nam Hoa Kỳ)
không một nước thành viên WTO nào hiện nay tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thông báo,
kể cả các nước phát triển. Ví dụ theo số liệu của Ban thư ký WTO trong tài liệu
G/AG/GEN/Rev.34, trong giai đoạn 2016-2018, Úc đáp tuân thủ 96%, Canada 87%,
EU 91% và Hoa Kỳ 96%.
Tôn Nữ Thục Uyên - Phó Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam
(Còn tiếp)
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/01/2019-15/02/2020
Nước thông báo

Số lượng

Vấn đề thông báo

TB
Ai Cập

17

Pho mát; Thiết bị bảo vệ hô hấp; Thiết bị làm lạnh; Thiết bị y tế;
Xe buýt; Sơn và véc ni; Nhiên liệu rắn; Bộ điều chỉnh áp suất

Ấn Độ

22

Giấy; Hoá chất; Dược phẩm; Đồ chơi; Sản phẩm sắt và thép;

Ả Rập

3

Phương tiện giao thông đường bộ nói chung; Thiết bị đun nước;
Xe buýt

Argentina

10

Hệ thống cung cấp khí ga; Bộ thu năng lượng mặt trời; Thiết bị
y tế; Khí ga

Bolivia

1

Đồ nội thất bằng gỗ

Brazil

18

Nệm và chiếu; Hoá chất công nghiệp; Đồ uống có cồn; Sữa và
các sản phẩm từ sữa; Đồ uống không chứa cồn; Thiết bị đun
nước; Cá và các sản phẩm từ cá; Điều hoà; Dầu nhờn; Dược
phẩm; Mỹ phẩm

Burundi

10

Cưa tay; Dụng cụ cầm tay; Dụng cụ nông nghiệp; Đường và các
sản phẩm từ đường; Dầu động thực vật

Canada

4

Thịt và các sản phẩm từ thịt; Máy thu vô tuyến điện

Các Tiểu Vương Quốc Ả

1

Sản phẩm hữu cơ

19

Thiết bị nhà bếp; Thiết bị lưu trữ chất lỏng; Bộ điều chỉnh áp

Rập Thống Nhất
Chile

suất khí tự nhiên; Sản phẩm sắt và thép; Máy giặt; Thiết bị đun
nước bằng ga; Máy phát điện; Ống và vòi; Thiết bị vệ sinh; Đèn
và các thiết bị liên quan; Thiết bị âm thanh, nghe nhìn
Colombia

1

Thức ăn chăn nuôi

Costa Rica

5

Lốp xe; Dược phẩm; Sản phẩm dệt may; Thuốc trừ sâu

Cộng hoà Séc

6

Thiết bị đo lường

Ecuador

8

Thiết bị nhà bếp; Thiết bị làm lạnh; Thiết bị nha khoa; Thiết bị y
tế; Dầu nhờn
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El Salvador

1

Dược phẩm

Đài Loan

10

Thiết bị sạc cho xe máy điện; Hệ thống bảo vệ trên xe; Đèn và
các thiết bị liên quan; Thực phẩm ăn kiêng đặc biệt dành cho
bệnh nhân; Đồ chơi; Cũi trẻ em; Thiết bị viễn thông; Xe đẩy trẻ
em;

Guatemala

1

Dược phẩm

Honduras

6

Nhiên liệu khí; Dầu nhờn; Dược phẩm

Hoa Kỳ

39

Lưu trữ khí tự nhiên; Thiết bị đo khí hydro; Phần mềm chẩn
đoán hỗ trợ máy tính; Chương trình tiêu chuẩn nhiên liệu tái tạo;
Nhiên liệu động cơ; Lò sưởi và bếp củi; Nhiên liệu diesel thay
thế; Đường ống; Các chất có chứa khí nhà kính; Máy bay C-295;
Khí thải nhà máy lọc dầu; Thực phẩm sinh học (BE); Hệ thống
máy bay không người lái cỡ nhỏ; Thực phẩm; Nguồn cung cấp
điện; Kiểm soát khí thải formaldehyd đối với một số sản phẩm
gỗ; Vật liệu xây dựng; Giường cũi trẻ em; Đường ống dẫn chất
lỏng nguy hiểm; Cà rốt; Đèn; Thuốc lá điện tử; Hạt giống; Thiết
bị X quang; Nguồn cấp năng lượng; Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi;
Hoá chất; Động cơ; Hệ thống phanh; Kíp nổ điện tử;

Indonesia

3

Dầu động thực vật; Hóa chất vô cơ; Đồ chơi

Israel

3

Thiết bị y tế; Hệ thống điện; Nệm

Kenya

13

Hệ thống phanh; Hệ thống làm mát.; Máy ly tâm; Đường và các
sản phẩm từ đường; Rau quả; Kính; Nhiên liệu

Lithuania

1

Trái cây

Liên minh châu Âu

10

Sản phẩm nông nghiệp và thuỷ sản hữu cơ; Hoá chất; Rượu;
Nhựa; Sản phẩm diệt khuẩn; Xe cơ giới; Chất không hoạt động
bề mặt được sử dụng trong các sản phẩm bảo vệ thực vật hoặc tá
dược

Malaysia

2

Nước khoáng; Thực phẩm

Mexico

1

Thiết bị đầu cuối di động

New Zealand

1

Thiết bị dành cho trẻ em

Nicaragua

2

Dược phẩm; Bê tông
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Nga

2

Sách cho người lớn; Máy móc và thiết bị nói chung

Nhật Bản

10

Thực phẩm chế biến hữu cơ; Các sản phẩm chăn nuôi hữu cơ;
Dược phẩm; Máy thu vô tuyến điện; Bọt polyurethane (hoá chất
công nghiệp); Lon nước giải khát; Hệ thống 5G; Hệ thống
truyền thông băng tần 2,4 GHz

Panama

2

Dược phẩm; Thiết bị điện

Peru

4

Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; Phương tiện giao thông đường
bộ; Khí tự nhiên

Philippines

2

Salabat hoặc nước gừng uống liền; Thiết bị điện

Pháp

1

Phân bón

Tây Ban Nha

1

Đường và các sản phẩm từ đường

Tanzania

22

Dụng cụ vận hành bằng tay; Dây thép; Sản phẩm sắt và thép;
Cưa; Sản phẩm làm từ nhôm; Phim; Lon; Đường và các sản
phẩm từ đường; Giấy; Các tông; Rau quả, Trái cây; Dầu nhờn;

Thái Lan

1

Xe máy và mô tô

Thuỵ Sĩ

1

Sản phẩm hữu cơ

Úc

1

Thiết bị giặt là

Uganda

3

Đường và các sản phẩm từ đường
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Salabat và nước gừng uống liền
Ngày 13/2/2020, Philippines thông báo cho các
nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự Tiêu
chuẩn bắt buộc về đóng gói và ghi nhãn Salabat
(một loại trà gừng) và các sản phẩm nước gừng
uống liền. Mục đích của dự thảo nhằm:
- Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng cho việc
đóng gói và ghi nhãn Salabat và nước gừng uống liền, và;
- Hướng dẫn các nhà sản xuất, thương nhân, nhà nhập khẩu/nhà phân phối
Salabat hoặc nước gừng uống liền tuân thủ quy định.
Thời gian dự kiến thông qua và thời gian có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày
công bố trên công báo chính thức. Các nước Thành viên WTO có thời gian 30 ngày
kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo
xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/JPN/20_0520_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/PHL/230
Vắc xin bệnh dại
Ngày 07/2/2020, Nhật Bản thông báo cho các nước
thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một
phần các yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh học.
Cụ thể, sẽ sửa đổi tiêu chuẩn đối với "Vắc-xin bệnh dại
ở dạng khô đông lạnh". Mục đích của dự thảo nhằm
bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người.
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Thời gian dự kiến thông qua và thời gian có hiệu lực vào vào tháng 4 năm 2020.
Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia góp ý vào ngày 07/4/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/JPN/20_1058_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/JPN/653
Thiết bị vô tuyến
Ngày 20/1/2020, Nhật Bản thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc đưa
ra Dự thảo sửa đổi một phần các quy định
đối với thiết bị vô tuyến. Mục đích của dự
thảo nhằm bổ sung ứng dụng mới của hệ
thống Truyền thông dữ liệu năng lượng băng
tần 2,4 GHz. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian có hiệu lực vào vào tháng 5
năm 2020. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia góp ý vào ngày
20/3/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/JPN/20_0520_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/JPN/649
Xe máy
Ngày 13/2/2020, Thái Lan thông báo cho các
nước thành viên WTO về việc Tiêu chuẩn công
nghiệp Thái Lan về an toàn xe máy: Phát thải từ
động cơ cấp 7 (TIS 2915 - 2561 (2018)) do Viện
tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan (TISI) ban hành,
được thông báo cho WTO vào ngày 29 tháng 1
năm 2020 với mã thông báo G/TBT/N/THA/512, sẽ thông qua và có hiệu lực sau 60
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ngày công bố trên Công báo (29 tháng 3 năm 2020). Thông tin chi tiết của Dự thảo
xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/THA/20_1178_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/THA/512/Add.1
Hệ thống sạc xe máy điện
Ngày 14/02/2020, Đài Loan thông báo cho các
nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy
định kiểm tra pháp lý đối với hệ thống sạc xe máy
điện trong mã thông báo G/TBT/N/TPKM/401. Cụ
thể, trước các sự cố nổ hoặc cháy của xe máy điện,
Đài Loan sẽ sửa đổi quy định an toàn đối với hệ thống sạc của xe máy điện. Ngoài
ra, theo chính sách hạn chế sử dụng các chất độc hại để bảo vệ môi trường, các sản
phẩm cũng được yêu cầu tuân thủ Mục 5 của CNS 15663. Quy trình đánh giá sự
phù hợp sẽ là Đăng ký chứng nhận sản phẩm (Kiểm tra loại mô-đun II + kiểm tra
nhà máy mô-đun VII). Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự
kiến có hiệu lực vào ngày 01/1/2021. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham
gia góp ý kiến vào ngày 14/4/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_1181_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_1181_00_x.pdf
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Hệ thống bảo vệ trẻ em trên xe cơ giới
Ngày 14/02/2020, Đài Loan thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự
thảo sửa đổi các yêu cầu kiểm tra đối với hệ
thống bảo vệ trẻ em trên xe cơ giới trong mã
thông báo G/TBT/N/TPKM/402. Cụ thể, hệ
thống bảo vệ trẻ em đối với xe cơ giới phải chịu
sự kiểm tra bắt buộc theo hệ thống an toàn sản phẩm do Cục Tiêu chuẩn, Đo lường
và Kiểm tra (BSMI) quản lý dựa theo Đạo luật Kiểm tra Hàng hóa. BSMI đề xuất
áp dụng Tiêu chuẩn CNS 11497 "Hệ thống bảo vệ trẻ em trên xe cơ giới" (2019)
làm tiêu chuẩn kiểm tra mới, thay thế quy định hiện hành. Các sửa đổi chủ yếu liên
quan đến ghi nhãn, như thông tin trên nhãn phải bằng tiếng Trung Quốc, kể cả trong
hướng dẫn sử dụng, cảnh báo về túi khí, v.v ... Quy trình đánh giá sự phù hợp vẫn
không thay đổi. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/4/2020. Hạn cuối cùng
để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 15/3/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_1182_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_1182_00_x.pdf
Đèn LED hai đầu
Ngày 14/2/2020, Đài Loan thông báo cho các nước
thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn
hiệu suất năng lượng tối thiểu, yêu cầu ghi nhãn và
kiểm tra đối với đèn LED hai đầu trong mã thông
báo G/TBT/N/TPKM/403. Mục đích của dự thảo
nhằm cải thiện hiệu quả năng lượng. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 01
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năm 2022. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày
14/4/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_1183_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_1183_00_x.pdf
Sản phẩm diệt khuẩn
Ngày 27/1/2020, EU thông báo cho các nước Thành
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quyết định của Uỷ
ban không phê chuẩn một số hoạt chất trong các sản
phẩm diệt khuẩn theo Quy định (EU) số 528/2012 của
Nghị viện và Hội đồng châu Âu. Mục đích của dự thảo
nhằm hài hòa các sản phẩm diệt khuẩn trong thị trường
EU và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO
tham gia góp ý kiến vào 27/03/2020. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng
05/2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công
báo chính thức của EU. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_0615_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_0615_01_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/EU/697
Nhiên liệu động cơ
Ngày 10/2/2020, Hoa Kỳ thông báo cho các nước
Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn chất
lượng cho nhiên liệu động cơ trong thông báo mã
G/TBT/N/USA/1572. Cụ thể sẽ thay đổi dung sai áp suất
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hơi đối với nhiên liệu pha trộn ethanol với nồng độ 9% hoặc lớn hơn, và nồng độ
ethanol 15% hoặc lớn hơn đối với mỗi U.S. EPA 40 CFR. Mục đích của dự thảo
nhằm bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự
kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành
viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào ngày 01/02/2020
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_1063_00_e.pdf
Củi
Ngày10/02/2020 Hoa Kỳ thông báo cho các nước
Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các
quy định để chuẩn hóa và thống nhất các yêu cầu về
bán, quảng cáo và ghi nhãn đối với củi đóng gói và
không đóng gói sử dụng cho lò sưởi và bếp củi trong
thông báo mã G/TBT/N/USA/1573. Mục đích của dự
thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự
kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành
viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào ngày 11/02/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_1126_00_e.pdf
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DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH
Stt

Loại văn bản/

Trích yếu nội dung

Ngày ban

Số hiệu
1.

Nội dung chi tiết

hành

Quyết định

Quy chuẩn kỹ thuật

322/QĐ-BYT

hướng dẫn chẩn đoán,

thao-Y-te/Quyet-dinh-322-QD-BYT-

của Bộ trưởng

điều trị viêm đường hô

2020-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-

Bộ Y tế

hấp cấp tính do chủng vi

duong-ho-hap-cap-tinh-do-Corona-

rút Corona mới (2019-

434129.aspx

06/02/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-

nCoV)
2.

Quyết định
03/2020/QĐ-

Quy chuẩn kỹ thuật địa

31/01/2020

phương về môi trường

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tainguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-03-2020-

UBND của

QD-UBND-Quy-chuan-ky-thuat-dia-

tỉnh Ninh Bình

phuong-ve-moi-truong-tinh-Ninh-Binh434207.aspx

3.

Thông tư
03/2020/TT-

Sửa

đổi

Thông

11/2018/TT-BYT

tư

22/01/2020

quy

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thethao-Y-te/Thong-tu-03-2020-TT-BYT-

BYT của Bộ Y

định về quy chuẩn kỹ

sua-doi-Thong-tu-11-2018-TT-BYT-chat-

tế

thuật chất lượng làm

luong-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-

thuốc, nguyên liệu làm

434584.aspx

thuốc
4.

Thông tư

Quy chuẩn kỹ thuật

19/2019/TT-

quốc gia về sản phẩm,

dung-Do-thi/Thong-tu-19-2020-TT-BXD-

BXD của Bộ

hàng hóa vật liệu xây

Quy-chuan-quoc-gia-san-pham-hang-hoa-

dựng

vat-lieu-xay-dung-433301.aspx

Xây dựng

31/12/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Stt

Loại văn bản/

Trích yếu nội dung

Số hiệu
1

Ngày ban

Nội dung chi tiết

hành

Quyết định

Danh mục các mặt hàng

155/QĐ-BTC

được miễn thuế nhập khẩu

nhap-khau/Quyet-dinh-155-QD-BTC-

của Bộ Tài

phục vụ phòng, chống dịch

2020-mat-hang-mien-thue-nhap-khau-

chính

viêm đường hô hấp cấp do

chong-dich-viem-duong-ho-hap-cap-

chủng

434146.aspx

mới

của

07/02/2020

virus

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-

Corona gây ra
2

Thông tư

Quy định về đấu giá hạn

04/2020/TT-

ngạch thuế quan nhập khẩu

Phi-Le-Phi/Thong-tu-04-2020-TT-BCT-

BCT của Bộ

ô tô đã qua sử dụng theo

dau-gia-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-

trưởng Bộ

Hiệp định Đối tác toàn diện

o-to-theo-Hiep-dinh-Thai-Binh-Duong-

Công thương

và Tiến bộ Xuyên Thái

434756.aspx

22/01/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-

Bình Dương
3

Thông tư

Quy định việc nhập khẩu

03/2020/TT-

thuốc lá nguyên liệu theo

nhap-khau/Thong-tu-03-2020-TT-BCT-

BCT của Bộ

hạn ngạch thuế quan theo

nhap-khau-thuoc-la-nguyen-lieu-theo-

trưởng Bộ

Hiệp định Đối tác toàn diện

han-ngach-theo-Hiep-dinh-Doi-tac-

Công thương

và Tiến bộ Xuyên Thái

433724.aspx

22/01/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-

Bình Dương
4

Quyết định

Danh mục thuốc có tài liệu

207/QĐ-BYT

chứng minh tương đương

thao-Y-te/Quyet-dinh-207-QD-BYT-

sinh học - Đợt 24

2020-Danh-muc-thuoc-co-tai-lieu-chung-

của Bộ Y tế

21/01/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-

minh-tuong-duong-sinh-hoc-Dot-24433820.aspx
5

6

Quyết định

Danh mục văn bản quy

56/QĐ-BXD

phạm pháp luật hết hiệu lực

may-hanh-chinh/Quyet-dinh-56-QD-

của Bộ Xây

toàn bộ hoặc một phần

BXD-2020-cong-bo-danh-muc-van-ban-

dựng

thuộc lĩnh vực quản lý nhà

quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-

nước của Bộ Xây dựng

433982.aspx

20/01/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-

Nghị định

Quy định về kinh doanh và

10/2020/NĐ-

điều kiện kinh doanh vận

thong-Van-tai/Nghi-dinh-10-2020-ND-

CP của Chính

tải bằng xe ô tô

CP-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-

phủ

17/01/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-

van-tai-bang-xe-o-to-315260.aspx
VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tel: 024.3791145/024.3791.2146 * Fax: 024.3791.3441
E m a i l : t b t v n @ t c v n . g o v . v n * W e b s i t e : w w w . t b t .gov.vn

14

BẢN TIN TBT VIỆT NAM
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Quan ngại đối với Dự thảo Quy định kiểm soát chất lượng
đồ chơi của Ấn Độ
Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO ban hành tháng 09/2019, Dự thảo
Quy định của Ấn Độ về kiểm soát chất lượng đồ chơi đã vấp phải quan ngại từ các
nước Thành viên WTO. Các quan ngại cụ thể như sau:
- Quan ngại của Phái đoàn Hoa Kỳ:
Đại diện Hoa Kỳ yêu cầu Ấn Độ làm rõ Quy định này liên quan như thế nào
đối với "Chính sách nhập khẩu mới của Ấn Độ sửa đổi chính sách số 2 Chương 95
của ITC, 2017" đã thông báo cho WTO với mã thông báo G/TBT/N/IND/68. Đại
diện Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ đã là nhà xuất khẩu đồ chơi sang Ấn Độ lớn thứ bảy
vào năm 2017, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là các đô chơi đặc thù được sản xuất
bởi doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hoa Kỳ cũng là trụ sở của hai trong số các công ty đồ
chơi lớn nhất thế giới, trong đó giá trị xuất khẩu đồ chơi năm 2016 vào thị trường
Ấn Độ ước tính khoảng 75 - 100 triệu USD. Do đó, Hoa Kỳ cho rằng các biện pháp
mới này của Ấn Độ ảnh hưởng sâu sắc đến thương mại của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đề
nghị Ấn Độ làm rõ liệu dự thảo biện pháp quản lý chất lượng mới đối với đồ chơi
của Ấn Độ đã được thông báo cho WTO chưa? Và Ấn Độ đã có mốc thời gian cụ
thể về thời điểm dự thảo biện pháp mới này có hiệu lực hay chưa?
Hoa Kỳ nhấn mạnh việc phái đoàn Hoa Kỳ bảy tỏ quan ngại sâu sắc với yêu
cầu nặng nề này của Ấn Độ đối với đồ chơi nhập khẩu. Hoa Kỳ lưu ý rằng trước khi
thay đổi quy định, Ấn Độ đã sử dụng tiêu chuẩn mà nhiều bên coi là "tiêu chuẩn
vàng" trong việc quản lý đồ chơi đó là các nhà sản xuất đồ chơi có thể áp dụng theo
tiêu chuẩn ASTM, ISO hoặc tiêu chuẩn an toàn đồ chơi EN tại quốc gia sản xuất
được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm được công nhận theo hệ thống ILAC. Ấn
Độ đã không đưa ra được lí do chính đáng và hợp lý các thay đổi này. Ví dụ, Ấn Độ
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đã cho rằng hành động sửa đổi chính sách năm 2017 là do các vấn đề liên quan đến
an toàn cho trẻ em nhưng đã không đưa ra được bằng chứng hay cơ sở khoa học về
việc này mặc dù đã được yêu cầu nhiều lần.
- Quan ngại của Phái đoàn Liên minh châu Âu
Đại diện của Liên minh châu Âu bày tỏ sự ủng hộ đối với những quan ngại của
Hoa Kỳ và yêu cầu Ấn Độ thông báo biện pháp này cho Ủy ban TBT.
- Quan ngại của Phái đoàn Canada
Phái đoàn Canada bày tỏ quan ngại về dự thảo nghị định gần đây do Ấn Độ
ban hành liên quan đến kiểm soát chất lượng đối với đồ chơi. Canada tôn trọng
quyền lợi của Ấn Độ hay bất kỳ Thành viên nào khác trong việc xây dựng các biện
pháp để đảm bảo an toàn cho trẻ em. Tuy nhiên, Canada cho rằng Dự thảo quy định
này yêu cầu nhiều thử nghiệm, nhiều cấp độ công nhận, nhiều lệ phí đăng ký và phê
duyệt cần thiết cho một sản phẩm được bán trong thị trường Ấn Độ. Hơn nữa, sau
một quá trình phê duyệt dài, các công ty cũng không thể chắc chắn rằng liệu sản
phẩm của họ có được phép tiêu thụ trên thị trường hay không? Canada đề nghị Ấn
Độ thông báo biện pháp này cho Ủy ban TBT càng sớm càng tốt và đưa ra một
khoảng thời gian hợp lý để các nước Thành viên WTO có cơ hội nghiên cứu và góp
ý đối với biện pháp này.
- Phản hồi của Phái đoàn Ấn Độ
Đại diện Ấn Độ phản hồi cho Ủy ban rằng dự thảo biện pháp này vẫn đang
được xem xét bởi các bên liên quan trong nước và trước khi ban hành, dự thảo sẽ
được thông báo cho WTO.
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Quan ngại đối với Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc của
Indonesia về an toàn đồ chơi
Cũng trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO ban hành tháng 09/2019, Dự
thảo Tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc của Indonesia về an toàn đồ chơi được thông báo
cho WTO theo mã G/TBT/N/IDN/64, G/TBT/N/IDN/64/Add.3 đã vấp phải quan
ngại từ các nước Thành viên WTO. Cụ thể như sau:
- Quan ngại của Phái đoàn Hoa Kỳ:
Hoa Kỳ lưu ý rằng việc đối thoại giữa các bên về tiêu chuẩn đồ chơi này của
Indonesia đã diễn ra từ năm 2012. Theo tìm hiểu của Hoa Kỳ, Bộ Công nghiệp
Indonesia (MOI) đã làm việc với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề còn tồn
tại. Hoa Kỳ đề nghị Indonesia cập nhật thông tin về thời gian ban hành biện pháp
mới này.
Hoa Kỳ ghi nhận việc Indonesia công bố Kế hoạch sửa đồi lần 5 gần đây cho
các nhà nhập khẩu là một nỗ lực để giảm bớt gánh nặng đối với các nhà nhập khẩu.
Tuy nhiên, Indonesia vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải kiểm tra 6 tháng/lần. Hoa Kỳ
yêu cầu Indonesia giải thích về yêu cầu này. Ngành công nghiệp đồ chơi Hoa Kỳ
nhấn mạnh rằng việc thử nghiệm đồ chơi với “số lượng hạn chế’ đang được tiến
hành tại các cơ sở của các phòng thí nghiệm quốc tế trực thuộc LSPro hoặc các
phòng thí nghiệm được chỉ định bởi Bộ Công nghiệp Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đề nghị
Indonesia làm rõ liệu Bộ Công nghiệp Indonesia có xem xét cho phép các cơ sở thử
nghiệm này tiến hành kiểm tra theo yêu cầu trong biện pháp của Indonesia thay vì
đại diện Indonesia sang tận nơi để tiến hành kiểm tra hay không?
Ngành công nghiệp đồ chơi Hoa Kỳ cho biết thêm, Kế hoạch sửa đổi lần 5
không cung cấp chi phí hỗ trợ cho các nhà nhập khẩu đồ chơi. Chi phí và tần suất
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kiểm tra nhà máy rất có thể sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất trong việc
đáp ứng yêu cầu.
- Quan ngại của Phái đoàn Canada:
Như Canada đã tuyên bố, Canada tôn trọng các quy định được thông báo bởi
bất kỳ Thành viên WTO nào, bao gồm cả Indonesia, để nhằm đảm bảo an toàn cho
trẻ em. Tuy nhiên, các bên liên quan ở Canada tiếp tục có những quan ngại về các
yêu cầu an toàn sửa đổi được đưa vào biện pháp. Cụ thể: Các sản phẩm trong nước
tiếp tục được hưởng tần suất thử nghiệm thuận lợi hơn; chỉ cho phép chứng nhận ở
một số cơ sở hạn chế của Indonesia; và, các yêu cầu này hạn chế thương mại hơn
mức cần thiết. Tại cuộc họp Ủy ban TBT tháng 3 năm 2019, Indonesia lưu ý rằng
việc xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Quy định số 29/2018 đang được tiến
hành. Canada yêu cầu Indonesia cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng của các
văn bản hướng dẫn này và tạo điều kiện cho các nước Thành viên WTO tham gia
đóng góp ý kiến.
- Phản hồi của Indonesia
Indonesia phản hồi cho Ủy ban rằng Quy định được xây dựng không nhằm
mục đích phân biệt đối xử với hàng hóa trong nước và hàng hóa nhập khẩu.
Indonesia sẽ tiếp tục nghiên cứu các tác động của biện pháp này trong thực tế và
xem xét liệu có cần thiết phải bổ sung các tiêu chuẩn đồ chơi mới nhất vào quy định
hay không. Về phòng thử nghiệm, Indonesia đã chấp nhận các phòng thử nghiệm
nước ngoài trong khuôn khổ công nhận quốc tế về ILAC và MRA./.
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Hội nghị thúc đẩy hợp tác giữa APO và ASEAN vì mục tiêu tăng
năng suất và phát triển nền kinh tế khu vực
Ngày 27/2, Hội nghị trù bị thúc đẩy hợp tác giữa APO và ASEAN đã được tổ
chức tại Hà Nội với sự tham dự của Tổng thư ký APO, Tiến sỹ AKP Mochtan;
Tiến sỹ Phanit Laosirirat, Chủ tịch APO; Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng
cùng đại diện của Việt Nam tại các Ủy ban chuyên ngành ASEAN.
Năm 2020 là một năm quan trọng với Việt Nam khi đảm nhận vai trò Chủ
tịch ASEAN với chủ đề xuyên suốt “Gắn kết và Chủ động thích ứng”. Không chỉ
coi trọng sự gắn kết, đoàn kết trong nội khối giữa các thành viên ASEAN, Việt
Nam còn muốn mở rộng hợp tác hơn nữa với các tổ chức trong khu vực trong các
lĩnh vực chuyên môn sâu để cùng nhau đạt được những mục tiêu đề ra.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu khai mạc hội nghị.
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Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, Tổ chức Năng suất châu Á
(APO) và ASEAN có nhiều điểm tương đồng với 8/10 thành viên của ASEAN
cũng là thành viên của APO. Do đó, việc hợp tác giữa hai tổ chức sẽ mở ra cơ hội
rất lớn trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai tổ chức.”Trong hai ngày từ 25-26/2,
cuộc họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo về tầm nhìn và chiến lược mới đến năm 2025
của APO đã diễn ra tại Hà Nội. Ban Chỉ đạo đang hướng đến xây dựng tầm nhìn
và chiến lược mới trở thành tổ chức tư vấn về chính sách cho chính phủ các nền
kinh tế. Như vậy, sự hợp tác giữa APO và ASEAN đem lại cơ hội chia sẻ thông tin
giữa hai tổ chức về những vấn đề không chỉ là năng suất mà còn là phát triển kinh
tế”, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết.

Tổng thư ký APO – TS.Mochtan khẳng định sự hợp tác giữa APO và ASEAN sẽ giúp hai tổ
chức này có sự gắn kết hỗ trợ nhau cùng phát triển.
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Trong năm 2020, Việt Nam đã đề xuất những ưu tiên, sáng kiến để thúc đẩy
đoàn kết nội khối ASEAN, thúc đẩy quá trình xây dựng cộng đồng của ASEAN,
mở rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN với các đối tác bên ngoài.Bộ Khoa học và
Công nghệ đề xuất về sáng kiến liên quan đến sản xuất thông minh “Xây dựng lộ
trình, giải pháp nhằm tiếp cận, thúc đẩy sản xuất thông minh cho các quốc gia
Đông Nam Á”. Đây là lĩnh vực mà APO triển khai nghiên cứu trong nhiều năm và
đã thành lập Trung tâm xuất sắc về sản xuất thông minh.Hiện, Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là đại diện Việt
Nam tại Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ), ủy
ban chuyên ngành chủ trì, phối hợp với các ủy ban liên quan triển khai sáng kiến
về sản xuất thông minh trong năm 2020.Hội nghị phiên trù bị thúc đẩy hợp tác
giữa APO và ASEAN là dịp để đại diện Việt Nam tại các Ủy ban chuyên ngành
của ASEAN hiểu rõ hơn về APO và các hoạt động hỗ trợ, nghiên cứu của APO
đang tiến hành với các nền kinh tế thành viên, thảo luận phương hướng hợp tác
giữa APO và các Ủy ban của ASEAN trong tương lai và trao đổi về kế hoạch hợp
tác triển khai sáng kiến của Việt Nam về sản xuất thông minh, kế hoạch tổ chức
hội nghị cấp cao thúc đẩy hợp tác giữa APO và ASEAN trong năm 2020.
Các thông tin như giới thiệu về hoạt động của APO, đặc biệt là các hoạt động
nghiên cứu triển khai về sản xuất thông minh; Báo cáo Năng suất Việt Nam 2019;
Giới thiệu về Ủy ban tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ)
và các ủy ban chuyên ngành liên quan của ASEAN và các đối tác trong các lĩnh
vực liên quan; Giới thiệu về sáng kiến của Việt Nam cho năm ASEAN 2020 về
sản xuất thông minh và hội nghị cấp cao kết nối APO và ASEAN… cũng được các
đại diện của APO, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN Việt
Nam) chia sẻ tại hội nghị.Bên cạnh đó, hội nghị cũng nghi nhận các ý kiến thảo
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luận và phương hướng hợp tác với APO của đại diện các cơ quan đầu mối của Việt
Nam tại ASEAN: Ủy ban thuận lợi hóa thương mại của ASEAN (ATF-JCC); Ủy
ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới của ASEAN (COSTI); Ủy ban điều phối về
Thương mại điện tử của ASEAN (ACCEC); Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng
ASEAN (ACCP); Ủy ban điều phối doanh nghiệp vừa và nhỏ của ASEAN
(ACCMSME); Ủy ban tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN
(ACCSQ)….

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng ngày, lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Năng suất Việt Nam –
Tổ chức năng suất quốc gia và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), một tập đoàn
nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối điện năng về tăng cường
hợp tác trong nghiên cứu năng suất và xây dựng kế hoạch tổng thể thúc đẩy năng
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suất của EVN. Đây cũng là minh chứng cho sự hợp tác giữa Tổ chức năng suất
quốc gia và doanh nghiệp hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp. Bộ Khoa học và
Công nghệ đã và đang sẵn sàng tạo điều kiện để tăng cường hơn nữa các hoạt động
hợp tác trên phạm vi cả nước góp phần cải thiện năng suất tổng thể của quốc gia
theo định hướng, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ Việt Nam.Thứ trưởng Bộ
KH&CN Trần Văn Tùng khẳng định, trong nỗ lực vì mục tiêu chung của khu vực,
thông qua hội nghị đại diện các quốc gia và nền kinh tế thành viên sẽ tăng cường
hiểu biết lẫn nhau hơn nữa và lan tỏa ý tưởng hợp tác APO và ASEAN trong các
ủy ban chuyên ngành của ASEAN cũng như đề xuất hướng hợp tác giữa hai tổ
chức khu vực quan trọng này.Hội nghị thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và APO dự
kiến sẽ được tổ chức vào tháng 8/2020 trong khuôn khổ kỳ họp các Bộ trưởng
kinh tế lần thứ 52 (AEM 52).
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